Psychiater
Maart 1949 - Locatie: Een militair hospitaal in Utrecht - afdeling psychiatrie - gang B (zware gevallen)
De behandelend psychiater steekt haar handen in de zakken van de doktersjas en maakt een paar passen door de kamer. Ze heeft kort
grijs haar, draagt een zware boezem, een bruine broek en stevige schoenen.
'Niet echt aantrekkelijk,' constateert Peter.
Buiten op de gang patrouilleert een soldaat met geweer. De vliegenvanger zit gevangen op een gesloten afdeling.
'U bent hier terechtgekomen omdat we ons zorgen maken over uw gedrag.'
De stem van Dr. Carla van der Klis maakt onmiddellijk indruk, een donker, bombastisch geluid, als van een bronzen kerkklok. Veel te
gewichtig voor haar postuur.
'Uw diensttijd in Indië heeft sporen achtergelaten. Afgezien van de materiële schade die u daar heeft aangericht, zijn veel mensen de du
pe geworden van uw doortastende optreden,. om het maar eens voorzichtig te zeggen. De gewapende overval op uw eigen commandant
en zijn adjudanten is de aanleiding geweest u in te rekenen en te verschepen naar Holland. U begrijpt dat we deze zaak hoog opnemen.
Aan mij de taak u psychisch te onderzoeken en te bepalen of u al dan niet toerekeningsvatbaar bent. We hebben hier een rapport van uw
verblijf in een hospitaal in Rome, vlak na de oorlog. Daarin staat dat u onverhoeds kunt neervallen, een epileptische aanval kunt
simuleren om vervolgens lachend weg te lopen. Dat u op elk willekeurig moment overschakelt in een andere taal.'
'Mais non,' reageert Peter verbaasd en kijkt haar ontwapenend aan. 'C'est pas vrai.'
'U heeft minstens vijf mensen gedood.'
'Nazi-officieren. Geen mensen.'
'U heeft langere tijd in gevangenschap doorgebracht, deze omgeving zal u dus wel vertrouwd voorkomen, welke gevoelens roept dat bij
u op?'
'Dat zal ik u zeggen. Dit is een amateuristische afdeling. De bewaking is nul. Uw beveiliging is nul. Alles hier is nul.'
'U heeft wel een grote mond voor iemand die niet in de positie verkeert om kritiek te hebben,' bijt de psychiater hem pinnig toe.
'Denkt u van niet? Dan moet u eens even opletten.'
Peter haalt een mes tevoorschijn, staat razendsnel op, springt achter mevrouw Van der Klis, zet de dolk op haar hals en trekt voorzichtig
een lijntje door haar huid, als een rood collier; een speels kettinkje, meer niet.
'Zo zwak is uw verdediging. Ik heb recht van spreken. Door mijn ervaring ben ik buitengewoon alert geworden om te reageren op
situaties die de vijand, dat bent u op dit moment - met alle respect - niet goed heeft ingeschat. Dat toon ik even aan. Meer niet. Ik heb
geen kwade bedoelingen. Laten we samen een kopje koffie drinken.'
Peter neemt heel rustig weer plaats op het houten stoeltje aan de andere kant van de tafel. Hij heeft het mes nog steeds in zijn
rechterhand en begint bedaard de nagels van zijn linkerhand schoon krabben.
Carla van der Klis grijpt naar haar keel.
'Godallemachtig,' roept ze, 'u wilde me vermoorden. U zit nu echt in de problemen.'
Peter wordt opgesloten in een kamer vol traliewerk. Alle ramen en deuren zijn beveiligd. De derde dag krijgt hij bezoek van twee keurig
geklede heren met zwarte koffertjes.
'Wij zijn van de MID. De inlichtingendienst.'
'Dat had ik al gezien. Overal ter wereld kun je de Hollandse geheimagenten herkennen aan de stevige Bata-schoenen en het zwarte
koffertje van Vroom & Dreesmann.'
Hij lacht smalend.

'We zullen er niet omheen draaien. We willen u een voorstel doen.'
'Daar houd ik van,' antwoordt Peter. 'Gaat uw gang.'
Een van de heren schraapt zijn keel en formuleert zorgvuldig zijn boodschap.
'U zult niet vervolgd worden in ruil voor uw medewerking aan bijzondere projecten die onze dienst uitvoert in binnen- en buitenland.'
'U stelt mij voor om geheimagent te worden in dienst van Hare Majesteit?'
'Zo zou u het kunnen formuleren.'
'Wat verwacht u van mij?'
De koffertjes worden op de tafel getild.
'Uw opdracht is eenvoudig. Het gaat om een liquidatie van een oud SS'er, een oorlogsmisdadiger die in Duitsland verblijft en die we
maar niet te pakken kunnen krijgen. Van uitlevering is geen sprake, we zullen andere wegen moeten bewandelen om de rekening te
vereffenen. Om het netjes te zeggen: om het recht te laten zegevieren.'
'Wie is mijn opdrachtgever?'
'Dat zijn wij.'
'Nee, ik bedoel de hoogst verantwoordelijke.'
'De inspecteur van de Nederlandse krijgsmacht.'
'Generaal Broekhoven?'
'Nee, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.'
'Doet u Z.K.H. de groeten van mij.'
'Kent u hem?'
'Hij kent mij. Dat is voldoende.'

